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Tele2 lanserar snabbast hastighet till lägsta pris
Tele2 har tidigare lanserat en högre hastighet för mobilt internet (även kallat mobilt
bredband). Från och med idag kan privat- och företagskunder teckna sig för
abonnemang som stödjer den nya hastigheten, upp till 14,4 Mbit/s.
Sedan mitten av mars täcker Tele2 halva Sveriges befolkning, dvs alla svenska städer med fler
än 50 000 invånare samt turist- och fjällområden, med hastigheter upp till 14,4 Mbit/s.
Uppgraderingen av nätet innebär även kapacitetsförbättringar som ger befintliga kunder en
förbättrad surfupplevelse.
-

Trenden för mobilt internet har pekat spikrakt uppåt sedan lanseringen för två år
sedan. Vi är övertygade att allt fler kommer att ha mobilt internet och vår uppgift är att
ha en rättvis prissättning, där hastigheten inte är den avgörande prisfaktorn utan
surfbeteendet, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.

De nya abonnemangen som lanseras idag inkluderar modemet E270+ från Huawei som krävs
för att nå hastigheter över 7,2 Mbit/s.

Abonnemang
Pris
Datamängd

Privatkund
Mega
249 kr/mån
10 GB*

Företagskund
Mobilt Internet 219
219 kr/mån (ex. moms)
10 GB*

Tele2 har en stark portfölj för mobilt internet med abonnemang som passar kundernas
surfanvändning, för de som surfar mycket och exempelvis ser på webb-TV till de som läser
email och betalar räkningarna.
Från och med den 22 april relanseras befintliga abonnemang för att stödja hastigheter upp till
14,4 Mbit/s nedlänk respektive upp till 1,4 Mbit/s upplänk. För privatkunder är det
abonnemangen:
- Maxi för 219 kr/mån (5 GB till högsta möjliga hastighet varje månad*)
- Midi för 129 kr/mån (1 GB till högsta möjliga hastighet varje månad*)
- Mini för 29 kr/mån (29 MB data ingår/mån, därefter 99 öre/MB upp till 5 GB till högsta
möjliga hastighet*. Maxpris 299 kr/mån)
För företagskunder är det abonnemangen:
- Mobilt Internet 179 för 179 kr/mån (5 GB till högsta möjliga hastighet varje månad*)
- Mobilt Internet 99 för 99 kr/mån (1 GB till högsta möjliga hastighet varje månad*)
För att läsa mer och vara först att ta del av erbjudandet för abonnemangen som stödjer upp till
14,4 Mbit/s, gå till www.tele2.se
* Tele2 förbehåller sig rätten att begränsa överföringshastigheten till 64 Kbit/s för privatkunder och 120 kbit/s
för företagskunder om användandet överstiger datamängdsgränsen under innevarande månad. Kunden kan då

fortfarande surfa, betala räkningar och läsa email. Kunden kan köpa till ytterligare datamängd, 5 GB/mån, för 99
kr. respektive 99 kr (exkl. moms för företagskunder) vid behov.
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För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige, tel: 08-56 26 4000
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatörer. Vårt uppdrag är att leverera prisledande och enkla
kommunikationslösningar. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24 miljoner kunder i 11
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehåll. Ända
sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor
och redovisade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor.

